Communicatieschrift
Dit is het communicatieschrift van …………………………………………………………………………………………………………
Geachte heer, mevrouw,
Dit schrift is een communicatieschrift. Het schrift wordt gebruikt omdat mevrouw/meneer
afasie heeft. Afasie is een taalstoornis, waarbij het begrijpen, het spreken, het lezen en het
schrijven in meer of mindere mate problemen geeft. Hierdoor kan de communicatie
moeilijkheden geven, waardoor iemand niet meer goed kan vertellen wat hij of zij wil of wat er
gebeurd is.
In dit schrift mag iedereen die bij mevrouw/meneer betrokken is schrijven (familie, bezoek,
maar bijvoorbeeld ook therapeuten). Er kan van alles in geschreven worden. Bijvoorbeeld wie
op bezoek is geweest, waarover is gesproken of welke oefeningen zijn gedaan tijdens therapie.
Het is belangrijk om mevrouw/meneer te vertellen wat u in het schrift schrijft. Ter
ondersteuning van het begrijpen kunt u zo nodig dat wat u geschreven heeft met trefwoorden
en/of een tekening verduidelijken. Op deze manier kan het schrift als uitgangspunt en
hulpmiddel tijdens een gesprek worden gebruikt. Natuurlijk met het belangrijkste doel om het
met elkaar praten wat te vergemakkelijken.
Het is niet de bedoeling dat dit schrift gebruikt wordt voor vragen aan arts of verplegend
personeel. Het is echt bedoeld als communicatiehulpmiddel. In dit schrift vindt u ook meer
informatie over afasie.
De logopedist komt regelmatig bij mevrouw/meneer voor onderzoek en behandeling van de
communicatieproblemen. Uiteraard kunt u voor vragen of overleg contact opnemen met de
afdeling logopedie, telefoonnummer 0513 - 685 733.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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